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: التخطيط من أجل التنفيذ2الوحدة   

 مثال لخطة عمل استراتيجية 2.2.3 المادة التوجيهية

 

ما الهدف من هذه المادة 

 التوجيهية؟

  تقديم مثال لمجموعات التنفيذ في المدرسة لخطة عمل استراتيجية منجزة
 لتطبيق إطار الكفاءات الطالبية

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

  يمكن استخدام هذا النموذج عندما يكون قادة المدرسة مستعدين للتخطيط
 لكيفية تطبيق إطار الكفاءات الطالبية.

  

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

 قادة المدرسة 

 اطلع على:  أوالً؟هل اّطلعت على هذه المصادر 
 خطط عمل استراتيجية 2.2 -
 كيف يمكن كتابة خطة خطة عمل استراتيجية ؟ 2.2.1 -
 نموذج لخطة عمل استراتيجية 2.2.2 -

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

  تم وضع خطة العمل االستراتيجية بناًء على خطة التنفيذ التي تم تطويرها
هي أحد المدارس التجريبية من قبل مدرسة سانت جوزيف والتي 

 لمشروع إطار الكفاءات الطالبية

  تقدم الخطة التالية طريقة تحقق مفيدة للتأكد من تضمين جميع الجوانب
 خالل وضعك خطة عملك االستراتيجية

ما هي المصادر أو األدوات 

 المطلوبة؟

 

  كيف يمكن كتابة  2.2.1أهداف محددة على بطاقات المالحظات )من
 مل استراتيجية ؟(خطة خطة ع

 نسخة الكترونية لنوذج خطة عمل استراتيجية 

يوصى بأن يتم تعديل هذا المثال وإضافة مها خاصة بمدرستك لخطة  ما هي الخطوات التالية؟
 العمل االستراتيجية 
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 التقييم/الخطوات القادمة الزمن المسؤول المخرجات المتوقعة إجراءات قابلة للقياس أهداف محددة
  

ورش عمل إطار حضور  .1
الكفاءات الطالبية لمجلس 

 أبوظبي للتعليم

  عند تكوين مجموعة التنفيذ المدرسي يجب
مشاركة التعلم ممن حضر ورش العمل مع 

 مجموعة التنفيذ المدرسي
 تأسيس نظام لحفظ المواد التوجيهية في المدرسة 

يتلقى أعضاء مجموعة التنفيذ 
المدرسية التطوير المهني في 

 الكفاءات

 المدير
 ونائب المدير األكاديمي

 29أو  28

2016فبراير   

إقرأ وثيقة إطار الكفاءات 
 الطالبية والمواد التوجيهية

مجموعة التنفيذ المدرسية  تكوين .2
(SIG)  

  تعيين مجموعة التنفيذ وإضافة هذا الدور
 لمؤشرات األداء الخاصة بهم

  وضع اإلطار المرجعي متضمن أزمنة
 االجتماعات 

المصادر والوقت توفير 
الضروري لتأسيس مجموعة 
 التنفيذ المدرسي عبر المدرسة

مراجعة دورية لتأسيس   قادة المدرسة
مجموعة التنفيذ المدرسي 

 كجزء من خطة العمل 

 (SIG)التنفيذ المدرسي إلطار الكفاءات الطالبية  مجموعة تكوين 2.1 المواد التوجيهية ذات الصلة:
 

 جية والتيكتابة خطة عمل استراتي .3
من أجل تحدد الخطوات الرئيسة 

تنفيذ إلطار الكفاءات الطالبية في ال
 مدرستك

  تعديل مثال خطة العمل االستراتيجية الستخدامك
 المدرسي

  طار الكفاءات الطالبية إلتقييم أدلة الاستخدم مؤشر
 لتحديد المهام المطلوبة

تم وضع خطة عمل استراتيجية 
 محددة المدرسة

التنفيذ مجموعة 
 المدرسي

شارك خطة عمل إطار  
الكفاءات الطالبية مع 

 الموظفين

 ةاالستراتيجي خطة العملنموذج  2.2.2                                             االستراتيجية العملخطط  2.2 المواد التوجيهية ذات الصلة:

 مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية 2.3.1                          كيف تقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية 2.2.1

التأكد من الفهم المشترك لدى  .4
الموظفين لقيم وكفاءات إطار 

 الكفاءات الطالبية

  طار إمن كفاءات القيم ولتقديم الاجتماع للموظفين
 الكفاءات الطالبية

 إطاربالمعلمين  تطوير معرفة
 13قيم و 7و الكفاءات الطالبية

 كفاءة

 جميع الموظفينمتابعة مع    
 للتأكد من اإللمام بالقيم

والكفاءات إلطار الكفاءات 
 الطالبية



 

 لخطة عمل استراتيجية مثال 2.2.3المادة التوجيهية:     التخطيط من أجل التنفيذ: 2الوحدة 
Module 2: Planning for implementation              Guidance material: 2.2.3 Strategic Action Plan exemplar   

3 

 التقييم/الخطوات القادمة الزمن المسؤول المخرجات المتوقعة إجراءات قابلة للقياس أهداف محددة

   خطة التنمية المهنية 2.4.1                    : مقدمة في إطار الكفاءات الطالبية1الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

 تقديم التنمية المهنية للمعلمين 2.4                                    االستراتيجية العمل ةخط 2.2

 نشاط تحليل الفجوة -

 نشاط الزائد والناقص ودلتا -

تطوير سلسلة من اجتماعات  .5
الموظفين خالل سنة واحدة 

لتقديم ثالثة عشر كفاءة 
 للموظفين 

   تقديم كل أسبوعين أو نحو ذلك ورشة عمل
 للموظفين في الكفاءات

  تطوير الفهم المشترك للكفاءات الثالث عشر
 خالل العام الدراسي

  مشاركة المصادر المتاحة لتعميق الفهم لدى
 المعلمين

تطوير إدراك مشترك للمعلمين 
 لكل من الكفاءات

متابعة مع الموظفين   
 المتغيبين عن الجلسة

 والقيم : فهم الكفاءات4الوحدة                                      تقديم التنمية المهنية للمعلمين .2.4 المواد التوجيهية ذات الصلة:

 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة                                             خطة التنمية المهنية 2.4.1

 اختبار مهام الكفاءات 2.4.2

التطوير المهني لمطابقة المنهاج  .6
مثال: لمرحلة دراسية مختارة )

 (3الصف 

  اختر مرحلة واحدة للبدء بتطبيق مطابقة
 (3مثال: الصف )المنهاج 

  تقديم عرض تقديمي لنظرة عامة على
لجميع معلمين متطلبات مطابقة المنهاج 

 المرحلة المختارة 

وضع فهم مشترك لمطابقة 
المنهاج ضمن إطار الكفاءات 

 الطالبية

تامتابعة مع أعضاء لفهم   
جيد لمطابقة المناهج 

 الدراسية
 

 : مطابقة المنهاج5الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

تم مطابقة المنهاج للمرحلة  .7
الدراسية لمجاالت أسياسية ضممن 

 إطار الكفاءات الطالبية

تضع جميع المواد األساسية للمرحلة  .8
 (3مثال: الصف )المختارة مطابقة للمنهاج 

الكفاءات عبر المراحل  تطبيقتحقق من  .9
 (3مثال: الصف ) المختارة

 

 استكمال مطابقة 
المنهاج للمرحلة 

في شكل  المختارة
مثال: مطابقة )مسودة

 (3منهاج الصف 

فريق مجموعة التنفيذ 
مختارين ومعلمين 

 (3مثال: الصف )
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 التقييم/الخطوات القادمة الزمن المسؤول المخرجات المتوقعة إجراءات قابلة للقياس أهداف محددة

 : مطابقة المنهاج3الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

القيم البدء بتجربة تدريس  .8
والكفاءات لمراحل دراسية 

 مختارة

  يخضع المعلمين من المراحل المختارة للتطوير
المهني في كيفية تنفيذ قيم وكفاءات إطار الكفاءات 

 في المدرسة الطالبية

  يتم تضمين القيم والكفاءات في الخطة الدرسية 

  يتولى منسقي المراحل المراحل الدراسية مهمة
ن باستخدا المواد التوجيهية المشاهدة الصفية للمعلمي

 المتوفرة 
 

 المعلومات من  تعمل
 المختارةالمراحل الدراسية 

بإعالم التخطيط لمجموعة 
التنفبذ للتمهيد للتطبيق على 

 جميع المدرسة

يتم جمع المعلومات من   
 المختارةمرحلة دراسية 

للمساعدة في التعديل على 
 خطة العمل االستراتيجية

 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة                                      تقديم التنمية المهنية للمعلمين .2.4 ذات الصلة:المواد التوجيهية 

 حصة للمعلم مالحظةنموذج  6.6                                            خطة التنمية المهنية 2.4.1

 تقييم لمالحظة المعلمأدلة ال 6.6.1                                          اختبار مهام الكفاءات 2.4.2
 : فهم الكفاءات والقيم4الوحدة 

إعالم أولياء األمور عن إطار  .9
  الكفاءات الطالبية

 للمرحلة  لمشاركة الكفاءات والقيم مع أولياء أمور
   المختارة

 معلمين حضور  رفع وعي المجتمع
وأعضاء مجموعة 

 التنفيذ 

  

 رسالة إلى أولياء األمور 1.8 المواد التوجيهية ذات الصلة:

لمطابقة المنهاج  تسلسل وضع .10
إطار  مع األخرى للمراحل

 لقيمالكفاءات الطالبية وذلك ل
 والكفاءات

اآلن يعملون على مطابفة  XXXXمعلمات الصف 
 XXXXمنهاج المرحلة 

  مطابقة منهاج
 نطاقهاالمرحلة توسع 

 نهاية في لتشمل
 كلها المدرسة المطاف

 
 

جميع معلمين المراحل 
الدراسية مع أعضاء 

فريق مجموعة التنفيذ 
 المدرسي

سيتم إنشاء الخريطة  
 المدرسية في النهاية



 

 لخطة عمل استراتيجية مثال 2.2.3المادة التوجيهية:     التخطيط من أجل التنفيذ: 2الوحدة 
Module 2: Planning for implementation              Guidance material: 2.2.3 Strategic Action Plan exemplar   

5 

 التقييم/الخطوات القادمة الزمن المسؤول المخرجات المتوقعة إجراءات قابلة للقياس أهداف محددة

 : مطابقة المنهاج3الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

تم االطالع على مطابقة  .11
 األنشطة الالصفية 

  جميع األنشطة الالصفية تم مطابقتها مع إطار
 الكفاءات الطالبية

  جميع توقعات األنشطة الالصفية تتضمن توقعات
 الكفاءات

 

  وضع خطة األنشطة
 الالصفية للمدرسة

مجموعة التنفيذ 
 المدرسي

  

 األنشطة الالصفية/األنشطة بعد المدرسةمطابقة  3.6 المواد التوجيهية ذات الصلة:

تم تطوير توقعات المدرسة  .12
 ككل إلطار الكفاءات الطالبية

  تم وضع معروضات في الصفوف الدراسية
 والممرات إلطار الكفاءات الطالبية

 تم وضع توقعات خطة الدرس 

  تم وضع توقعات التأمل الذاتي للطلبة 

  جميع  األدلة في المدرسة )خطط التطوير
والسياسات و .. الخ( تتضمن إطار الكفاءات 

 الطالبية

  إطار الكفاءات
الطالبية جزء ال 
يتجزأ من التعليم 
وثقافة التعلم في 

 المدرسة

مجموعة التنفيذ 
 المدرسي

 فريق القيادة المدرسية

  

 المواد التوجيهية ذات الصلة:
 

 : التخطيط من أجل التنفيذ2الوحدة 
 خطة الدرس 5.14

 التقويم والرصد والتقييم: 6الوحدة 

تم وضع نظام المراقبة  .13
والرصد للتقدم المحرز في 

 الكفاءات

  تم وضع نظام للمراقبة ورصد التقدم للطلبة في
 (تصميم جواز سفر الكفاءات للطلبةالصف )مثال: 

  تم تطوير نظام إلعالم أولياء األمور )مثال: استمارة
 تقرير الطالب(

  حرز للطالب المتم وضع نظام الرصد للتقدم
 مثال: ملف الطالبللكفاءات الثالث عشر 

  

  تأسيس نظام المراقبة
والرصد للتقدم المحرز 

 للطلبة

مجموعة التنفيذ 
 المدرسي
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 التقييم/الخطوات القادمة الزمن المسؤول المخرجات المتوقعة إجراءات قابلة للقياس أهداف محددة

 : التقويم والرصد والتقييم6الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

تم وضع خريطة المدرسة  .14
 ككل

  )والرأسية جميع الخطط األفقية )المراحل الدراسية
 )المواد الدراسية( تم االنتهاء من وضعها

  جميع خطط األنشطة الالصفية تم االنتهاء من
 وضعها

 أدلة لتخطيط الوحدة  مطابقة الكفاءات والقيم هي
 والدرس

  جميع الخطط التلخيصية للمدرسة تم االنتهاء من
 وضعها

  تم مراجعة جميع الخطط املدرسية التي تغطي إطار
الطالبية عبر المراحل الدراسية والمدرسة الكفاءات 

 ككل

  تضمين القيم والكفاءات
إلطار الكفاءات الطالبية في 

 المدرسة

التنفيذ الكامل في برنامج   فريق التنفيذ المدرسي
التعليم من سبتمبر، عام 

2016. 

 : مطابقة المنهاج3الوحدة  المواد التوجيهية ذات الصلة:

المراجعة الدورية للتقدم المحرز من قبل مجموعة   تأسيس عملية مراجعة دورية .15
التنفيذ باستخدام مؤشر التقييم إلطار الكفاءات 

 الطالبية لقياس مدى التقدم المحرز للتطبيق

  يستخدم فريق التنفيذ نتائج المراجعة الدورية لتحديث
 خطة العمل االستراتيجية 

  يتم تحديث خطة
العمل االستراتيجية 
 وتعديلها على النحو

المطلوب بشكل 
 دوري

مجموعة التنفيذ 
 المدرسي

  

 المواد التوجيهية ذات الصلة:
 

 : التخطيط من أجل التنفيذ2الوحدة 

 


